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Forord
2015 var på mange måder et forandringens år. 

På Skagens Museum var bygningerne fortsat tømt for kunstværker og overtaget af håndvær-
kere og store maskiner. Museet overtog pr 1. januar driften af de to kunstnerhjem – Anchers 
Hus og Drachmanns Hus – og implementerede samtidig en ny intern organisering og 
struktur, som var blevet besluttet og varslet et par måneder forinden. Det var mange store og 
forandrende ting på én gang.

Foråret blev blandt andet brugt til afholdelse af en lang række jobsamtaler. Der var slået 
stillinger op til både vagt-, billet- og butikspersonale, og over 500 ansøgere viste interesse 
for disse stillinger. Forårsmånederne blev også brugt til forberedelse af åbningen af museets 
nye tilbygning, Skiferbygningen, der åbnede den 1. maj med ny hovedindgang, en smuk 
museumsbutik, en pop up café bestyret af Copenhagen Gourmet og den første udstilling i de 
nye rammer Samling & Samtid, hvor skagensmalerne blev sat i dialog med nutidskunsten. 
Alt sammen etableret i den nye bygnings stueetage.

I løbet af sommermånederne rykkede vi også ind i Skiferbygningens førstesal – museets nye 
administrationslokaler, og i kælderetagen, hvor et 200 m2 stort magasin stod klart. 
Hen over året blev der igangsat et stort arbejde, med henblik på udformning og implemente-
ring af en ny visuel identitet, hvormed et af målene var, at samle de 3 besøgsadresser i en ny 
og samlet identiet. Dette blev foretaget i samarbejde med Designbolaget. 

2015 var også året hvor vi P.S. Krøyers berømte Sommeraften på Skagens Sønderstrand 
blev „andificeret“, og året hvor vi i december måned modtog vi prisen Omtanken fra Handi-
caprådet for at have tænkt tilgængelighed ind i det nye hus på klog og smuk vis.
Alt i alt endnu et fantastisk år fyldt med forandring, udfordringer og – på trods af en væsent-
ligt reduceret åbningsperiode på Skagens Museum – også en masse gæster, i alt 132.301 
besøgende.

Lisette Vind Ebbesen
Direktør, Skagens Kunstmuseer
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Bestyrelse 
Museets bestyrelse sammensættes i henhold til museets vedtægter på følgende måde

· Frederikshavn Byråd udpeger tre medlemmer, hvoraf mindst et er medlem af byrådet. 
· Aalborg Universitet udpeger et medlem
· Det Obelske Familiefond udpeger et medlem
· Statens Museum for Kunst udpeger et medlem med kunsthistorisk museumsfaglig indsigt
· Nationalmuseet udpeger et medlem med kulturhistorisk museumsfaglig indsigt
· Skagens Museums Venner udpeger et medlem
· Bestyrelsen kan yderligere udpege et medlem

I 2015 var museets bestyrelse sammensat således 

Formand Hans Jørgen Kaptain Udpeget af Frederikshavn Kommune 
Næstformand Flemming Vogdrup Udpeget af Skagens Museums Venner

 Peter Nørgaard Udpeget af Statens Museum for Kunst
 Christen Obel  Udpeget af Det Obelske Familiefond
 Hans Nielsen  Udpeget af Skagens Kunstmuseers bestyrelse
 Kurt Kirkedal Jensen Udpeget af Frederikshavn Kommune
 Bjarne Kvist  Udpeget af Frederikshavn Kommune
 Inger Askehave Udpeget af Aalborg Universitet
 Jesper Stub Johnsen Udpeget af Nationalmuseet

Direktion 

Museumsdirektør, cand.mag. Lisette Vind Ebbesen 
Økonomi- og administrationschef Lars Zacho Rath
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Formål og ansvarsområde
Museets ansvarsområde er de danske og udenlandske kunstnere, der i slutningen af 
1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet var en del af kunstnerkolonien i Skagen og som 
er kendt som skagensmalerne.

Museet fokuserer først og fremmest på værker udført af skagensmalerne med motiv fra 
Skagen, men kan også indsamle maleri, tegning, skulptur, grafik, møbler, kunsthåndværk og 
fotografi med relation til skagensmalerne, samt værker af skagensmalerne der ikke er malet 
i Skagen, såfremt det er med til at perspektivere den eksisterende samling.
Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse skagensmalernes 
værker og historie.
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Fusion med to unikke kunstnerhjem
Museumsfusionen mellem Skagens Museum og to af byens unikke kunstnerhjem, Anchers 
Hus og Drachmanns Hus, trådte i kraft pr. 01.10.2014, men driften af de to kunstnerhjem 
overgik først for alvor til Skagens Kunstmuseer pr. 01.01.2015. 

Vi brugte det meste af 2015 på at lære husene at kende, og har derfor ikke igangsat store 
ændringer eller en masse nye procedurer, hverken i forhold til bygningerne, samlingerne 
eller den daglige drift i øvrigt. 
Bygningsmæssigt betyder fusionen, at Skagens Kunstmuseer nu har fem fredede bygninger: 
Anchers Hus, Saxilds Gaard, Drachmanns Hus, Havehuset og Krøyers Atelier.  
Alle disse samt museets øvrige bygninger, vil indgå i en samlet vedligeholdelsesplan, der 
skal indeholde både omforandringer, vedligeholdelse indvendig og udvendig samt opgrade-
ring af sikring. I forhold til kunstnerhjemmene har vi taget fat i nogle af disse tiltag, men det 
er en proces, som tager tid og skal gøres ordentligt. Drachmanns Hus gennemgik en omfat-
tende renovering for få år tilbage, så der har været et minimalt vedligehold på denne i 2015.

Driftsmæssigt er der – ligesom med de øvrige forhold – tale om en fuld fusion. Det betyder 
at der er ét sæt vedtægter, én bestyrelse, én ledelse, ét personale, én samling osv. 

Fusionen betyder, at de to kunstnerhjem nu også er statsanerkendte, og dermed skal leve op 
til kravene i den danske museumslov. De kommende år vil bliver brugt på at hæve  
husene til dette niveau, færdiggøre de faglige opgaver som var igangsat – primært i Anchers 
Hus – og udvikle nye projekter, samtidig med at hjemmene bevares med den unikke og 
autentiske atmosfære som er der. Der er et enormt potentiale i begge husene, både forsk-
nings- og formidlingsmæssigt, og grundlaget for at iværksætte og realisere nye projekter, 
er en total og grundig registrering af husenes omfattende samlinger, hvorfor dette vil have 
første prioritet den kommende tid. 

Foruden de unikke interiørs og spændende samlinger, er kunstnerhjemmene også omgivet 
af hver deres – på forskellig vis – fantastiske haver. I 2015 blev der formuleret en overord-
net strategi for haverne, som uden tvivl er aktiver, som museet også vil dyrke og prioritere i 
fremtiden.
I løbet af foråret lancerede vi den såkaldte kombibillet. En billet som giver adgang til ét 
besøg på hvert af de tre museer. Kombibilletten blev modtaget med stor begejstring.
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Skifer og tegl – et byggeprojekt
I løbet af årets første måneder var Trigon og de mange underleverandører i fuld gang med 
både Skiferbygningen og renoveringen af den gamle Plesnerbygning, samt opførelsen af 
tilbygningen mod syd, efter Plesners gamle tegninger fra 1930. Skiferbygningen havde hen 
over vinteren været pakket ind i et kæmpe stort telt, hvilket gav håndværkerne læ og ly til at 
arbejde på trods af vejr og vind. 

Forårsmånederne blev brugt til indretning af ny museumsbutik, indgangs- og billetområde, 
samt indkøring af klima, og i starten af april måned påbegyndte vi opbygning af udstillings-
arkitekturen i Skifersalen. Den 1. maj indviede vi Skiferbygningen og åbnede samtidig den 
første særudstilling i Skifersalen, Samling & Samtid. Hen over sommeren holdt vi således 
åbent i den ene del af huset, og selvom pladsen var lidt trang, blev det en god sommer med 
mange interesserede besøgende.

På den resterende matrikel fortsatte håndværkerne med renovering af træværk og vinduer, 
forstærkning af vægge, nyt tag, nye gulve, nye installationer og meget andet. I forbindelse 
med renoveringen af Ulrik Plesners museumsbygning fra 1928 blev der foretaget farve-
prøver af det originale træværk og vægge i museet. Resultaterne af undersøgelserne blev 
brugt til at udvælge de korrekte farver, så museet kunne bringes tilbage til de oprindelige 
farver som Plesner selv havde valgt i 1928. Afleveringen af denne del af projektet skulle have 
fundet sted den 1. november, men grundet forsinkelser udskudt til starten af 2016, så ved 
juletid, var huset fortsat fyldt med håndværkere.
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Organisering og personale
Foranlediget af fusionen med to af byens kunstnerhjem – Anchers Hus og Drachmanns Hus 
– og det omfattende og igangværende byggeprojekt, tiltrådte museet pr. 1. januar 2015 en ny 
organisationsplan. Organisationsændringer med oprettelse af en fjerde og ny afdeling, Me-
die- og kommunikationsafdelingen, og den deraf følgende omfordeling af arbejdsopgaverne 
i de enkelte afdelinger betød nye kommunikationsveje, ændringer i regnskabsopstillinger og 
i det hele taget masser af forandringer og nye systemer, som skulle etableres.

Skagens Kunstmuseer havde 45 ansatte i 2015.

Café
Forpagtning, 

Brøndums  
Hotel

Butik og  
service 

Museums
medarbejdere

Billet  
og vagt

Direktør 
(lve)

Afd: Kommunikation
Medie og kommunikation 

(jsn)

Afd: Bygninger og sikkerhed
Teknisk chef 

(gg)

Afd: Økonomi, administration og HR
Økonomi- og administrationschef 

(lzr)

Afd: Kunstfaglig 
Museumsinspektør, forskning 

(mbj)

 Kommunikationsmedarbejder (jeb)

 Gartner (shbs)

 Rengøring (kc)

 Teknisk medarbejder (kn)

 Vagtleder (om)

 Museumsinspektør, samling (tsh) 

 Museumsinspektør, formidling (mhl)

 Seniorforsker (ef)

 Omviserteam/personer 

 Konserveringsværksted (doag)

 Kontorassistent, IT og bogholderi (vsh)

 Kontorassistent. Salg og service (nyans.)

 Butiksleder (cbj)

 Kontorelev (abn)

 Værkstedsmedarbejder (mkj)

Organisation
Gældende fra 1. januar 2016
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IT-sikkerhed og sikkerhed
Skagens Kunstmuseer ønsker at blive opgraderet på IT og IT-sikkerhed, og er i forbindelse 
med færdiggørelse af byggeriet blevet sikret både i relation til IT, klimastyring og sikkerhed.
Det er dermed helt naturligt, at der i den forbindelse etableres en IT-sikkerhedspolitik. 
Dette arbejde er etableret i forbindelse med ansættelse af en medarbejder med fokus på IT, 
netværk og IT-sikkerhed.
Arbejde med generel sikkerhed og IT-sikkerhed er en løbende proces i det nye Skagens 
Kunstmuseer.

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet ved Skagens Kunstmuseer har højeste prioritet, både det psykiske og fysiske 
arbejdsmiljø. Skagens Kunstmusser har derfor en arbejdsmiljøpolitik suppleret med forskel-
lige politikker omkring sygefravær, rygning, alkohol m.v.

Arbejdsmiljøudvalget har etableret en kompetenceudviklingsplan for alle medlemmerne i 
arbejdsmiljøudvalget således erfaring, interesse og det behov Skagens Kunstmuseer har i 
relation i arbejdsmiljøuddannelse forenes til gavn for Skagens Kunstmuseer og medarbej-
dernes arbejdsmiljø.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2015 – som er baseret på Skagens Kunstmuseers 
værdier og adfærd – viser en meget stor tilfredshed på alle områder selv om betingelserne i 
2015 har været vanskelige med opdeling af administration og andre medarbejdergrupper på 
forskellige lokationer. Skagens Kunstmuseer har en meget tilfredsstillende sygeprocent på 
2.2%, hvilket ligeledes indgår som et element i vurdering af arbejdsmiljøet.

Praktik og uddannelse
Praktikanter i virksomheden anvendes til gensidig inspiration og læringsudvikling, ikke kun 
for praktikanten men også for museet. Skagens Kunstmuseer ønsker derfor fortsat at udvikle 
samarbejdet til relevante uddannelsesinstitutioner.

Maria Albæk, bachelor fra Art & Technology ved AAU var i 12 ugers virksomhedspraktik i 
perioden januar-april, hvor hun arbejdede med udviklings- og eventopgaver.

Ninna Karita Hauptmann fra Natur- og Kulturformidleruddannelsen ved Hjørring UCN var i 
praktik i otte uger i perioden september-november, hvor hun bl.a. arbejdede med formidling 
til Drachmanns Hus.
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Samlingen
En central del af museets nye tilbygning er museets nye store magasin som sammen med 
resten af tilbygningen stod klar til indflytning i 2015. Det har i mange år været museets 
ønske at forbedre magasinforholdene og det nye magasin er en længe ventet drøm der er 
kommet i opfyldelse. 

Før museets byggeprojekt rådede museet kun over et lille magasin på 20m2 som ikke levede 
op til nutidens krav om klima og sikkerhed. Det nye magasin er med sine 200m2 en markant 
forbedring for museets samling. Foruden den tiltrængte plads er det nye magasin indrettet 
således at det nu opfylder museets høje krav til klima og sikkerhed. Magasinets indretning 
er fremtidssikret idet det på sigt vil være muligt at indkøbe yderligere rullevægge, hvis de 
eksisterende reoler bliver fyldt. 

Indflytningen i magasinet skete løbende igennem 2015. En stor del af museets samling var i 
2014 udlånt til andre museer, imens de resterende værker var placeret på sikrede fjerndepo-
ter. Værkerne blev gradvist flyttet tilbage til museet, så det var muligt at foretage en grundig 
samlingsrevision, samt at montere nye beslag på alle malerier. I forbindelse med indflytnin-
gen i magasinet blev alle magasinets nye placeringer oprettet i museets registreringssy-
stem The Museum System (TMS) og flyttet til deres nye plads. 

Fusionen med Anchers Hus og Drachmanns Hus betyder at Skagens Kunstmuseers samling 
nu er vokset fra omkring 2.000 værker til omkring 9.000 værker og Skagens Kunstmuseer 
forvalter hermed verdens største samling af skagensmalernes værker. Museets samling er 
grundstenen til opbygningen af udstillinger og til museets forskning. Mange af værkerne 
fra de to kunstnerhjem er studier til senere malerier, hvoraf flere er i museets eje. Registre-
ringen af de mange værker fra kunstnerhjemmene er afgørende for museets arbejde og 
har derfor en høj prioritet i den kommende tid. Hertil kommer mange tusinder genstande i 
museet samling, som ikke er kunstværker, men har bevaringsværdig og historisk værdi. De 
mange genstande skal derfor også registreres for at få et samlet overblik over hjemmenes 
inventar.

Nyerhvervelser
Følgende værker blev erhvervet i 2015
Inv. 1950 Holger Drachmann Storm. 1903 Gave fra Karin Hjorth

Inv. 1951 Anna Ancher Iris. U.å.  Gave fra Skagens Museums Venner

Inv. 1952 Viggo Johansen Mor fortæller for de små. 1892 Erhvervet med støtte fra Kulturstyrelsen

Inv. 1953 Frits Thaulow Skibsvrag på stranden. U.å.  Købt 

Inv. 1954 Anna Ancher En høstpige. 1901  Erhvervet med støtte fra Skagens Museums Venner

Inv. 1955 P.S. Krøyer Kaptajn Peter Mogensen. Hornbæk. 1874  Købt

Inv. 1956 Anna Ancher Studie af sypigens hoved, Ane. 1890 Gave fra Ny Carlsbergfondet

Inv. 1957 Viggo Johansen Portræt af Thorvald Bindesbøll. 1890  Købt 
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Udstillinger
Solskin. Anna Ancher og lyset
Udstilling i Saxilds Gaard 26. marts – 30. december 2015
I slutningen af marts åbnede en mindre udstilling med interiørmalerier lavet af Anna Ancher. 
Udstillingen satte fokus på Anna Anchers malede skitser, hvor hun udforsker forskellige 
aspekter ved maleriet. For eksempel undersøger hun det farvespil, der opstår mellem de 
inddelte lysende felter på væggen og selve væggen. Hun fangede ikke kun lyset i flere af 
sine større og mere gennemarbejdede værker men også i utallige små skitser. Skitserne kan 
opfattes som en slags malede dagbogsnotater over lyset, og det farvespil, som et bestemt 
lysindfald sætter i gang. Værkerne på udstillingen var en del af Skagens Kunstmuseers egen 
samling. 

Samling & samtid. Skagensmalernes forunderlige møde med 14 samtidskunstnere
1. maj – 31. oktober 2015 
Det nye 300 m2 udstillingslokale, Skifersalen, blev indviet med en udstilling, som tog ud-
gangspunkt i museets samling og inkluderede de allerbedste malerier af skagensmalerne  
fra årtierne omkring år 1900. Det var samtidig også en udstilling, som perspektiverede ska-
gensmalernes værker ved at lade disse gå i dialog med værker lavet af samtidskunstnere. 
Samtidskunstnerne blev bedt om at gå i dialog med og forholde sig til den kunstnerkoloni og 
de værker, som blev skabt i og omkring Skagen for lidt over 100 år siden.  
Udstillingen var inddelt i syv temaer, der hver især kom rundt om skagensmalernes kendte 
motiver. Der blev inviteret to samtidskunstnere til hvert tema, dvs. i alt 14 kunstnere, udvalgt 
fordi de arbejder med nogle af de samme motiver, som skagensmalerne greb fat i. I alt var 
der 21 værker af samtidskunstnere og 97 værker af skagensmalerne med på udstillingen, 
hvor følgende samtidskunstnere deltog: Benny Dröscher, Christian Schmidt-Rasmussen, 
Elin Engelsen, John Kørner, Knud Odde, Peter Carlsen, Anette Harboe Flensburg, Jesper 
Christiansen, Mamma Andersson, Peter Martensen, Ulrik Møller, Christina Malbek, Eske 
Kath og Allan Otte. Som noget helt unik var portrætterne fra Brøndums spisesal en del af 
udstillingen. Disse portrætter har aldrig samlet været vist uden for spisesalen før. 

I forbindelse med udstillingen blev der udgivet et rigt illustreret katalog, der var inddelt i syv 
temaer: I haven, Derhjemme, I det fri, Man mødes, Folk & fisk, De to have og At portrættere. 
I hvert tema præsenteres værker af skagensmalerne samt værker af to samtidskunstnere. I 
alt introduceres 14 samtidskunstnere og 13 skagensmalere. 

Kataloget indeholder bl.a. en artikel af Bente Scavenius, om at være elev på kunstakademiet 
på skagensmalernes tid og om at være det i slutningen af det 20. og begyndelsen af det 21. 
århundrede. Desuden introtekster til katalogets temaer samt korte biografier om kunstnerne 
og til sidst syv sjove indsatte ting: stokrosefrø, en opskrift på rødtunge a la Drachmann, 
noder og tekst til Holger Drachmanns midsommervise, lidt sand fra Skagen Sønderstrand, 
en stencil med måger, en tatovering og et portræt af Marie Krøyer, som man kan brodere på. 
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Udlån og deponeringer
UDLÅN
Skovgaard Museet
Martinus Rørbye – Det nære og det fjerne. Under nordlige himmelstrøg  30. januar – 10. maj 2015
Inv. 1399 Martinus Rørbye En strandingskommissionær ved vestkysten af Jylland. 1847

Museet på Koldinghus
Georg Jensen – et eventyr i dansk sølv 4. september 2015 – 28. marts 2016
DH500  Guldring med indfattet oval safir med et relief af Hr. Oluf han rider drevet i sølv.    

Fremstillet i 1906 af Georg Jensen Sølv efter tegning af J. F. Willumsen.

DEPONERINGER FRA SKAGENS KUNSTMUSEER
Bornholms Kunstmuseum
Inv. 410  Michael Ancher Ved en sygeseng. 1879

Brøndums Hotel
Inv. 1346 Michael Ancher Dreng med jagtvildt. 1905
Inv. 1445 Poul Friis Solnedgang over havet. u.å.
Inv. 931 Ole Due Både på stranden ved Højen. 1904
Inv. 903 Tupsy Clement Gamle huse i Rendegangen. Skagen Vesterby. 1938 
Inv. 782  Anton E.C. Thorenfeld Nordstranden ved Højen. 1880
Inv. 1625 August Tørsleff Landskab fra Skagen 
Inv. 906 Mads Peter Mosbjerg Vand mellem klitterne. Før 1924
Inv. 1290 Frans Henriques Bonatzis hus i brand. 1913 
Inv. 1673 Johan Jens Neumann Skagens Gren
Inv. 1537 Walter Schwartz Forfatterinden Alba Schwartz. 1908
Inv. 1091 Helga Ancher Fra den gamle have. Før 1927
Inv. 1393 Johannes Wilhjelm Skagens gamle kirke. Nat. 1910
Inv. 564 Michael Ancher Aften i den gamle fru Brøndums stue. 1911  
Inv. 823 Helga Ancher Kunstnerens mor ved aften i sit hjem. 1908
Inv. 367 Gad F. Clement Hotelejer Degn Brøndum. 1929
Inv. 1205 Anna Ancher John Brøndum spiller harmonika i den røde stue. 1885/90
Inv. 899 Sigurd Swane De gamle huse over for Brøndums Hotel. 1931
Inv. 1503 Carl Locher To danske orlogsskibe ud for Hornbæk. 1889
Inv. 425 Jørgen Aabye Det blå hus. Skagen. 1913

Holstebro Kunstmuseum
Inv. 950 Astrid Noack Anna Ancher. 1938 

Nordjyske Bank, Skagen
Inv. 180 Oscar Björck Fiskere i købmandens bod. 1888 

Statens Museum for Kunst
Inv. 786  Constantin Hansen Martinus Rørbye. 1837 

J.F. Willumsens Museum, Frederikssund
Inv. 483  J.F. Willumsen Badende børn på Skagens strand. 1909



Årsberetning 2015



25

 Deponeringer på Skagens Kunstmuseer
 Alice Nordin Holger Drachmann. 1905. Gips.  Dep. 1995 fra Lokalsamlingen i Skagen

 Anna og Michael Ancher Dagens arbejde bedømmes. 1883.  Dep. 1991 fra Statens Museum for Kunst

 Michael Ancher Anna Ancher læsende. 1881.  Dep. 2015 fra Statens Museum for Kunst

  Den druknede. (1896).  Dep. 1958 fra Statens Museum for Kunst

  Mandskabet reddet. 1894.  Dep. 2015 fra Statens Museum for Kunst

  Rytter-Sørens køer drives ved aften over heden. 1902.  Dep. 2015 fra Statens Museum for Kunst

  Syngende børn. 1899.   Dep. 2015 fra Statens Museum for Kunst

 Oscar Björck Et nødskud. (1883). Dep. 2015 fra Statens Museum for Kunst

  Sollys over havet. 1882.  Dep. 2015 fra Statens Museum for Kunst

 P.S. Krøyer Sankt Hansblus på Skagen strand. 1906.  Dep. 1957 fra Bankassistent Henry Sthyrs Mindelegat

  Sommeraften ved Skagen. 1892.  Dep. 1937 fra Ny Carlsberg Glyptotek

 Viggo Johansen Nanna og hendes moder. 1897.  Dep. 2015 fra Statens Museum for Kunst

 Laurits Tuxen Frk. Vibeke Krøyer. 1908.  Dep. 2014 fra Bornholms Kunstmuseum

  Hjemvendende skagensjægere. 1905.  Dep. 1990 fra KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg

  Kunstnerens datter i karnevalsdragt. 1925.  Dep. 2015 fra Statens Museum for Kunst

 Marie Krøyer  To grønmalede vinduesdekorationer i træ   Dep. 2004 fra Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel 
  (seks dele i alt), tidligere en del af Krøyers Hus. 

 Martinus Rørbye Mænd af Skagen en sommeraften i godt vejr. 1848.  Dep. 1983 fra Statens Museum for Kunst
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Konservering
Følgende værker blev konserveret i 2015:
Inv. 615 Christian Krohg Oda Krohg. (1888)
Inv. 699 Carl Locher Ageposten. 1885
Inv. 1480 Holger Drachmann Havet i oprør. Skagens Gren. 1900/08
Inv. 1943 Michael Ancher Ung pige. 1887
Inv. 1948 Laurits Tuxen Interiør med læsende ung pige. U.å.
Inv. 143 Carl Locher Vragbrækkere. 1875
Inv. 283 Michael Ancher En rekonvalescent. (ca. 1890)
Inv. 287 Michael Ancher Ung høstmand rider hjem. 1915
Inv. 550 Karl Madsen Pi Rump med sit studekøretøj på vejen forbi Lille Rolighed. Skagen 1879
Inv. 559 Alfred Olsen Huse i Østerby set fra det hvide fyr. Skagen 1887
Inv. 870 Anna Ancher Ung fiskerkone ved sin rok, seende ud af et vindue. Ca. 1880
Inv. 918 P.C. Skovgaard Forårsdag på Læsø. 12. maj 1849
Inv. 1485 Carl Locher Ageposten. Gråvejr. Før 1890
Inv. 1946 Karl Madsen Skagen Plantage. 1879
Inv. 1947 Gad Frederik Clement Bitten i haven på Skagen. (ca. 1915)
Inv. 31 P.S. Krøyer I købmandens bod, når der ikke fiskes. (1882)
Inv. 32 P.S. Krøyer To småpiger ved stranden. (1897)
Inv. 85 P.S. Krøyer Aftentur på stranden. 1909
Inv. 138 P.S. Krøyer Badende børn, Skagen Sønderstrand. (1884)
Inv. 214 Michael Ancher Redningsformand Lars Kruse. (1882)
Inv. 259 Laurits Tuxen Sankt Hansblus. 1920
Inv. 385 Michael Ancher Kunstdommere. 1906
Inv. 887 Julius Kronberg Holger Drachmann. Venedig. Marts 1876
Inv. 937 Carl Locher Præsten hentes over åen til en syg. (1896)
Inv. 1143 Laurits Tuxen Trankogning på Jyllands vestkyst. 1881
Inv. 1645 P.S. Krøyer Portræt af Georg Brandes. 1883
Inv. 1842 P.S. Krøyer Selvportræt. 1867
Inv. 343 Carl Locher Gammel båd i havstokken. Skagen 1879
Inv. 1951 Anna Ancher Iris. U.å.
Inv. 1710 P.S. Krøyer Ved kaminilden. 1903-07
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Formidling og undervisning 
Mundtlig formidling
I løbet af året blev der arbejdet med udvikling af en ny formidlingsstrategi. 
Et nyt omviserkorps og to kunstformidlere blev ansat i løbet af årets første måneder, hvilket 
gav anledning til nye tiltag i forhold til undervisning og sparring internt i formidlingsafdelin-
gen. 
Grundet sammenlægningen med kunstnerhjemmene og et generelt ønske om at afprøve 
nye tiltag blev der oprustet på den mundtlige formidling i form af flere og nye omvisnings-
typer, bla. offentlige omvisninger på engelsk og familieomvisninger, samt – i forårs- og 
efterårsmånederne – indførelse af Månedens billede i de to kunstnerhjem. Efterfølgende 
evaluering viste, at tiltagene generelt var en succes, men at enkelte arrangementer skulle 
justeres. Desuden blev der traditionen tro holdt en række særomvisninger i forbindelse med 
udstillingen Samling & Samtid, hvor den ansvarlige inspektør viste rundt.
Af bestilte omvisninger var der i alt 514 stk. i 2015. 

Børn og unge + skoleservice
Alle værkstedsaktiviteter blev flyttet tilbage til Bikuben efter at have været afholdt i Anchers 
Atelier i 2014. Det betød, at rammerne var mere optimale, samt at vi igen kunne rumme 
hele skoleklasser op til 30 elever. Det blev positivt modtaget af de besøgende skoleklasser, 
ligesom malerskoleleverne var glade for at have Bikuben tilbage med alle de nødvendige 
faciliteter. I alt 511 børn var på malerskole i 2015, og der blev afholdt 39 værkstedspakker.
I sommerferien blev der afholdt dukketeater for børn. Det var Svanen Dukketeater, der spil-
lede Klods Hans på to forskellige dage i haven ved Anchers Hus. Det var et stort tilløbsstyk-
ke, vejret var godt, og der var næppe plads til flere tilskuere, hvis alle skulle kunne se.
Museets billedjagt slog alle rekorder på Skagens Museum med 2635 solgte, til stor glæde 
for de besøgende børnefamilier. Der blev også udbudt billedjagter for første gang i Drach-
manns Hus (39 solgte) og Anchers Hus (290 solgte) med klar positiv respons, men med 
plads til forbedring i forhold til salg.
Der blev afholdt 5 lærerkurser i forbindelse med udstillingen Samling & Samtid, men fire 
bestilte lærerkurser var helt unikt. 
Der blev lavet undervisningsmateriale til udstillingen Samling & Samtid på Skagens Mu-
seum: Samling & Samtid. Skagensmalernes forunderlige møde med 14 samtidskunstnere 
med differentierede opgaver til indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Museets mest populære undervisningsmateriale: Billedanalyse med eksempler af ska-
gensmalerne fra 2009, blev grundigt revideret med udgangspunkt i De nye Forenklede 
Fælles Mål for folkeskolen i samarbejde med en konsulent fra CFU (Center for undervis-
ningsmidler).

Strategiske samarbejder i 2015: MMEx, CFU, Nationalt netværk for skoletjenester, Brovan-
deskolen og Skagen Skole. Museet deltog desuden i et advisoryboard ved KulturKANten i 
forbindelse med ny regional børnekulturpolitik, og der er etableret et sparringssamarbejde 
med Museet i den åbne skole (skoletjenestenetværket, HEART og flere museer).
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Arrangementer
Der blev afholdt Kunst til Middag to gange i maj måned og to gange i august måned, et ar-
rangement der kombinerer aftenomvisninger på museet med en god middag på brøndums 
Hotel. 
 
I samarbejde med Naturstyrelsen Vendsyssel blev der arrangeret to cykelture, I skagens-
malernes fodspor, rundt til nogle af de steder, hvor skagensmalerne malede deres værker. 
Her deltog en naturvejleder og en af museets inspektører som guide. 
  
Grundet renoverings- og byggeprojektet – der blandt andet gjorde, at museumshaven ikke 
kunne benyttes – blev der i år blot afholdt én decideret koncert, nemlig DR VokalEnsem-
blets sommerkoncert. Koncerten blev afholdt under åben himmel i haven ved Anchers Hus, 
og var en stor succes.  
På Helga Anchers fødselsdag blev der afholdt et særligt aftenarrangement med gratis 
entré til Anchers Hus og Saxilds Gaard fra kl. 19 – 22. Der var musik og åben i kaffestuen, 
og der var hængt japanske lanterner i havens træer. To gange i løbet af sommeren afholdt 
Lykkegaard vurderingsdag i caféen ved Anchers Hus, hvor folk kunne medbringe ting til 
vurdering. Ligeledes to gange var der desuden arkitektur- og havevandring fra Anchers 
Hus til Skagens Museum, hvor museets gartner og en af museets inspektører fortalte om 
bygningerne og havernes historie. På Mors dag solgte museumsbutikken de historiske 
pelargoniestiklinger.
 
I Drachmanns Hus var der ligeledes offentlige omvisninger henover året, og hver tirsdag og 
torsdag i sommerperioden blev der holdt Causerier i det fri med fortællinger om Drach-
mann. Dertil optrådte både Drachmannkvartetten og Drachmannpigerne flere gange i løbet 
af sommermånederne. I august gav det norske herrekor, Haraldsguttene, koncert i haven. 
  

Drachmannlegatet
Drachmannlegatet 2015 blev tildelt forfatteren Pia Juul. Det skete på Holger Drachmanns 
169 års fødselsdag. Pia Juul debutterede i 1985 med digtsamlingen Levende og lukket. 
Hendes forfatterskab og oversætterarbejde har sidenhen resulteret i en lang række priser 
og hædersbevisninger. Hun er siden 2005 medlem af Det danske akademi. Legatet var som 
hidtil på kr. 5.000 kr. og med tildelingen kommer Pia Juul i selskab med kolleger som Jo-
hannes V. Jensen, Jeppe Aakjær, Tom Kristensen, Tove Ditlevsen, Frank Jæger, Ole Sarvig, 
Inger Christensen, Klaus Rifbjerg og Henrik Nordbrandt for blot at nævne nogle stykker fra 
den lange og hæderkronede liste, der med tiden har udviklet sig til en uafsluttet kanon for 
den danske litteraturs rigdom og mangfoldighed. 
Efter at Drachmanns Hus i Skagen er blevet en del af Skagens Kunstmuseer, forestås 
tildelingen af repræsentanter fra museet suppleret med forfatterne Hanne Marie Svendsen 
og Jens Christian Grøndahl. 
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Erhverv,  
klubber og sponsorer
SKAGEN Fondene var fortsat hovedsponsor for Skagens Kunstmuseer i 2015. Samarbejdet 
fungerer yderst tilfredsstillende, og består hovedsageligt i, at SKAGEN Fondene anvender 
Skagens Kunstmuseers samling af malerier i deres markedsføring. Dette betyder, at Ska-
gens Kunstmuseers samling er meget synlig i forbindelse med SKAGEN Fondenes in- og 
eksterne kommunikation. 

Skagens Museum Erhverv
I 2015 blev der skruet op for indsatsen over for museets erhvervsklub, og ønsket er yderli-
gere at styrke indsatsen i 2016, hvorfor hvervning af nye medlemmer til 2016 allerede blev 
påbegyndt i slutningen af 2015. Til det formål blev der lavet en særlig folder/invitation, som 
blev sendt ud til potentielle medlemmer i erhvervslivet. 
  
I 2015 nåede medlemstallet op på 17 medlemmer, fordelt på 11 sølv- og 6 guldmedlemmer. 
Guld Sølv 
- 1010 Vin - BDO, Skagen 
- Dinesen Floors A/S - COWI A/S 
- Nordjyske Bank - Dahl Advokatfirma 
- Skagerak Pelagic A/S - HJ Kontorcenter A/S 
- Spar Nord, Skagen - HjulmandKaptain 
- Trigon Holding A/S - Hotel Skibssmedien Skagen 
 - Jensen PLUS 
 - Kvadrat 
 - Lars D. Nielsen & Søn ApS 
 - Sikring Nord A/S 
 - Tegnestuen LBB3 
  
I 2015 blev der afholdt følgende arrangementer for erhvervsklubben: 
- Nytårskur i den endnu ufærdige museumstilbygning med let anretning og musik. 
-  Arrangement den 18. juni i samarbejde med Erhvervshus Nord med fokus på co-branding 

og Skagens Museum bag kulissen.
-  Sommerkoncert med DR VokalEnsemblet den 8. august, hvor erhvervsmedlemmer fik en 

gavepose med lækre forfriskninger til at nyde under koncerten.

Skagens Museums Venner 
Skagens Museums Venner havde i 2015 1973 medlemmer, et tal som har ligget meget 
stabilt de senere år.
I forbindelse med ændringen af reglerne for almenvelgørende foreninger, blev der i sam-
arbejde med venneforeningens bestyrelse aftalt, at betalingen fremover opdeles i kontin-
gent og gave, således at Skagens Kunstmuseer kan bevare status som almenvelgørende 
forening.
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Sociale og digitale medier
Sociale Medier
Skagens Kunstmuseer havde ved udgangen af 2015 flg. aktive profiler på sociale medier: 
fire forskellige Instagram-konti, fire Facebook sider, fire administrerede adresser på TripAd-
visor, tre Pinterest-konti, to Twitter-handles, en Ello-konto, en Periscope-konto, en VK-side, 
to LinkedIn-sider, en Plag-konto, en Flickr-konto og en Snapchat-profil.  
De mest aktive profiler i 2015 var Skagens Museums Instagram med 12.400 følgere (tilgang 
5450 følgere) ved udgangen af december, Skagens Museums Facebook med 10.360 
følgere (tilgang 1900 følgere og Skagens Museums Twitter med 3185 (tilgang 1020 følgere). 
Største procentuelle engagement med vores følgere fandt sted på Instagram, Snapchat og 
Facebook. Der arbejdes i 2016 videre med at optimere en fælles mediestrategi for alle tre 
besøgsadresser med fokus på mest mulig effekt med den til rådig værende indsats.

App
Skagens Museums app, der hidtil har været tilgængelig til iOS blev fra medio september 
desuden tilgængelig til Android. App'en modtager fortsat flotte anmeldelser på begge plat-
forme og var i 2015 bl.a. synliggjort med ikoner ved udvalgte værker på udstillingen Samling 
& Samtid.

Geocaching
Skagens Museums geocaching er stadig en aktiv del af formidlingen rundt omkring i byen, 
hvor 34 skatte er fordelt på steder af særlig interesse i forhold til skagensmalerne og deres 
værker.

Side 35
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Butikker 
Butikkerne på Skagens Museum, Anchers Hus (Saxilds Gaard) og Drachmanns Hus samt 
museets webshop omsatte i 2015 for knap kr. 3.2 millioner, heraf 2.7 millioner på Skagens 
Museum. Udvidelsen af Skagens Museum gav samtidig plads til en ny, lys og mere cen-
tralt beliggende museumsbutik der er mere synlig udadtil. Der blev samtidigt etableret nyt 
butikslager på Brøndumsvej 4.

Den mest solgte vare var igen i år kort med skagensmalernes motiver, her er der i alt solgt 
mere end 35.000 stk. Målt i kroner er det dog plakater, udstillingskataloger og kunstka-
lendere der topper listen over butikkens omsætning. For at optimere driften blev det ved 
udgangen af 2015 besluttet at lukke den selvstændige butik i Anchers Hus ved udgangen af 
2015, for fremover i stedet at kombinere salget af Ancher-relaterede varer med cafédriften.
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Caféerne: Saxilds Kaffestue og Atelieret
I løbet af sommeren åbnede to spændende nye cafékoncepter op. På Markvej 4 ved An-
chers Hus åbnede Saxilds Kaffestue. Saxilds gule længehus fungerede på Ancher-parrets 
som bageri (drevet af bager Saxild), og at træde ind i Saxilds Kaffestue var som at træde ind 
i en tidslomme anno 1900. Caféen blev indrettet i en autentisk og hjemlig stil med bløde 
sofaer, korsstingsbroderier, blondeduge, pelargonier og kringler i vinduerne. Caféen var 
fyldt med antikviteter, alle var håndplukkede af Mads Ejlersen og Jens Guldsmed-Thomsen 
fra Lykkegaard Galleri og Marskandiser i Tversted – og det hele var til salg. 

På Brøndumsvej åbnede Café Atelieret, en pop up café som blev etableret i værkstedet for 
enden af den nye museumsbutik og forpagtet af Copenhagen Gourmet. Caféen serverede 
byens bedste kaffe, gode kager og frokostretter. Der blev desuden arrangeret en række 
gourmetaftener over sommeren. 
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Museets gæster
Skagens Kunstmuseer har haft et forrygende år i 2015 på trods af, at museet kun har været 
åbent en del af året.
Det budgetterede besøgstal på 130.000 blev til 132.301 gæster fordelt sig på de tre be-
søgsadresser:
Skagens Museum  90.012 besøgende.
Anchers Hus  31.752 besøgende.
Drachmanns Hus  10.537 besøgende

At det budgetterede mål på 130.000 besøgende er nået skyldes primært indførelsen af en 
kombibillet. Dette har dog samtidigt betyder at andelen af fuldt betalende gæster er faldet.

 

Økonomiske forhold
Skagens Kunstmuseer havde i 2015 et overskud på kr. 205.138 mod budgetteret kr. 46.023. 
Resultatet er påvirket af fusionen med to kunstnerhuse som i relation til Anchers Hus gav 
en nettoindtægt på kr. 2.400.000

Etableringen af Skagens Museums Ejendomsselskab herunder afslutningen af byggeriet 
betød ligeledes at indtægterne blev påvirket ekstraordinært af denne konstruktion. Resulta-
tet hensættes til primært byggeriet.

Sammensætningen af billettyperne har betydet, at indtægterne fra besøgende har været 
under budget, men flere en budgetteret har fået en museumsoplevelse i de tre museer.
Skagens Kunstmuseer har fokus på økonomistyring og løbende optimering/effektivisering, 
samtidig med at museet fortsat skal udvikles kunstfagligt, service- og formidlingsmæssig 
til glæde for besøgende og lokalsamfundet.
Skagens Kunstmuseer har en høj grad af selvfinansiering som måles hvert år til 60-80%.
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Skagens Kunstmuseer er et statsanerkendt museum og selvejende insti-
tution med driftstilskud fra Frederikshavn Kommune og fra staten. 

Skagens Museum blev stiftet i Brøndums spisesal den 20. oktober 1908 
og i 1928 blev Ulrik Plesners museumsbygning på Brøndumsvej indviet. 
I 2016 genåbnede Skagens Museum efter en længere lukkeperiode pga. 
renovering og tilbygning efter tegninger af arkitekterne Friis & Moltke. 
Skagens Museum fusionerede med Anchers Hus og Drachmanns Hus 
den 1. oktober 2014, og har i dag tre besøgsadresser: Anchers Hus, Dra-
chmanns Hus og Skagens Museum, der tilsammen danner rammen om 
verdens største samling af skagensmalernes værker.  Fra oktober 2015 
skiftede organisationen navn til Skagens Kunstmuseer.

Museet er medlem af
ODM – Organisationen af danske museer 
ICOM – International Council of Museums 
Museumstjenesten 
KulturarvNord
Turisthus Nord
Klitgaardens Venner
Dansk Kulturarv
MMEx – Museernes videncenter for digital formidling


